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On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30 

establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajun-
tament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí 
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la 

Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a 

altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al 
web www.altafullaradio.com

Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla

Àrea Municipal de Mitjans de Comunicació

El mes de novembre resulta habitualment ple de contingut infor-
matiu. Per una banda, com és obvi, perquè gaudim tots plegats de 
la nostra Festa Major de Sant Martí, la festa grossa. Enguany, amb 
més de 60 actes programats, amb espectacles per als més joves, 
com els concerts d’Hotel Cochambre i Mitjanit; i per als més grans, 
com el ball de Festa Major amb l’Orquestra Musicalia. També, per 
als més petits, com els contacontes o la tradicional Rua de Sant 
Martí. Una festa grossa carregada de novetats que per cert, una 
d’elles ben endolcida amb l’estrena per primer cop del pastís de la 
capa de Sant Martí. Felicitats per la iniciativa! Per una altra banda, 
perquè ens trobem a les acaballes de l’any en curs i a Altafulla és 
costum aprovar els Pressupostos per l’any vinent. En aquest cas, 
els del 2012. Aposten clarament per àrees com Benestar Social, 
Ensenyament i Medi Ambient (amb la incorporació d’eines com 
ara la Participació Ciutadana); aposten per la reducció en la des-
pesa corrent, el foment a l’ocupació i la millora dels llocs de treball 
municipal. Tots ells pilars bàsics del “manual” que regeix les políti-
ques socials i d’esquerres. Queda tot un any per desplegar aquests 
Pressupostos. Un any, per tant, per analitzar si s’acaben complint 
amb els objectius amb què, en principi, s’han basat: la racionalitat, 
moderació de creixement, la reducció de la despesa, l’ocupació i la 
incorporació de criteris de participació. Aquest darrer punt, impor-
tant per assolir la democràcia participativa que tant reclamen els 
“indignats”. Sembla que aquest criteri el vehicularà el Consell de 
Participació. Haurem d’esperar a veure quin acaba sent el resultat. 
Sigui quin sigui, hem d’anar a votar els projectes que considerem 
prioritaris per al nostre municipi; almenys, per respecte a milers de 
ciutadans que van lluitar perquè avui sigui possible aquest Estat de 
Dret. I sí, millorable, però demostrem-nos a tots plegats, que ens 
interessa allò que passa al nostre entorn. És la millor manera de 
millorar el nostre Estat de Dret i del Benestar. I per últim, felicitar 
tant a la Biblioteca com als Diables pels seus 25 anys d’existència. 
Bones Festes!  

Editorial
Novembre,

mes de contingut[4]  EL PLE
  Les inversions
  Pisos de Protecció Oficial

[6]  ACCIÓ SOCIAL
  Violència contra les dones
  Resolució de conflictes
  Balls socials

[10]  SANT MARTÍ 2011
  Recull d’imatges

[13]  CULTURA
  Col·lectiu d’Artesans
  Grafit a la Biblioteca

[15]  ESPORTS
  Penya Ciclista
  Dòmino Altafulla
  Club Marítim Altafulla

[16] OPINIÓ
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Martí i Franquès i la Química de l’Aire

“Aigua del Carme”, per l’Ateneu Cultural de Dones

Gran èxit en la representació de l’obra de teatre “Aigua del 
Carme”, interpretada pels alumnes de l’Ateneu de Dones, 
creada i dirigida pel veí Jordi Ribé. Tothom  que va assistir a 
la sala La Violeta pel dia de la Festa Major, va poder gaudir 
d’una bona, divertida i autèntica tarda de teatre i alhora soli-
dària, ja que l’import de l’entrada, que va ser a la bona volun-
tat de cadascú, es va destinar a la recaptació per la plataforma 
“Mou-te pel Letxu”. Així és com l’Ateneu de Dones també es 
solidaritza davant aquesta causa, tan honorable i propera als 
nostres veïns. La recaptació va ser de 1.103 € i per això, també 
volem donar les gràcies a totes les persones que ho van fer 
possible, les presents i a les de la “fila 0”. A la sortida del 

teatre, es va poder degustar un “xopet” d’aigua del Carme 
a la salut de Juan Carlos “Letxu” que van oferir els actors  i 
col·laboradors. S’acosta Nadal! I l’Ateneu ja ha programat el 
sopar tradicional per als socis i les sòcies. Preneu nota i reser-
veu-se aquesta data: Divendres 16 de desembre, a les 21h, 
al restaurant Club de Golf Costa Daurada del Catllar. Servei 
d’autocar. Més informació i reserves al Centre d’Entitats, local 
de l’Ateneu. Bon Nadal i Profitós Any Nou! •

engrÀcia carMona

Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla

Uns 500 escolars al II Cros El Roquissar d’Altafulla

Una de les curses del cros altafullenc. / Foto: N.G.

Uns 500 escolars van participar el passat 20 de novembre en la 
segona edició del Cros El Roquissar – Altafulla, que organitza 
l’AMPA Escola El Roquissar i el Consell Esportiu del Tarragonès, 
amb la col·laboració de l’Escola  El Roquissar, el Club Atletes 
d’Altafulla, el Club Atletisme Torredembarra, l’Ajuntament 
d’Altafulla i d’altres persones i entitats. La participació de la 
prova atlètica d’Altafulla va resultar un “èxit rotund”, tal com 
ha apuntat el regidor d’Activitat Física i Esport, Guillermo 
Alonso. Precisament, la participació respecte l’anterior edició 
ha incrementat en més d’un centenar d’alumnes provinents 

de diferents municipis del Tarragonès. Aquest cros és puntua-
ble per a la Fase Comarcal del Tarragonès dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya. Hi participen nens i nenes d’entre 15 
i 3 anys. En el cas d’Altafulla, la participació va ser de 120 
escolars. El lliurament de premis va comptar amb la presència 
de l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; el president del Consell 
Esportiu del Tarragonès, Raül Font; el vicepresident de Tar-
ragona 2017 pels Jocs del Mediterrani, Pere Valls; el regidor 
d’Activitat Física i Esport, Guillermo Alonso, i la directora del 
CEIP El Roquissar, Àngels Ejerique. •

Lliurament de premis amb Josep Vives i Pere Valls. / Foto: Neus Gris

Claredat, concisió, ordre, constància i paciència són els prin-
cipals trets que caracteritzaren el químic Antoni de Martí i 
Franquès, i que expliquen el perquè del seu èxit. Un altafu-
llenc il·lustre amb un coneixement bàsic del camp, però amb 
un pensament científic molt modern, que va fer d’Altafulla 
la seva pàtria i que va dur el seu nom arreu del món. La seva 
gran fita: Arribar a la conclusió que l’aire conté un 21% d’oxi-
gen, i que aquest percentatge no varia mai. Així s’hi va referir 
l’autor del llibre “La Química de l’Aire”, Josep Grau, durant 
la presentació que va tenir lloc el passat 17 de novembre al 
Museu d’Altafulla i que va acollir unes 40 persones. “La Quí-
mica de l’Aire” és una edició facsímil del text de més impacte 
del científic altafullenc. Els textos que es posen a disposició 
del lector no havien estat impresos des de l’any de la seva 
primera publicació, ara fa més de dos segles. Aprofitant el 
marc de l’Any de la Química 2011, i per reivindicar un cop més 
la figura del científic català i altafullenc, aquests textos s’ofe-
reixen en el seu aspecte original, acompanyats de l’estudi de 
Josep Grau, que posa en context al lector, breus introduccions 
de cada text, i una edició comentada de l’edició castellana. El 
llibre inclou, a més, algunes curiositats i noves dades sobre 

Martí i Franquès, com un llistat d’obres anteriors al segle XIX 
que citen la seva obra, alguns extractes i facsímils addicionals, 
tots de publicacions mai estudiades abans. L’editor de l’obra, 
el veí Josep Bonet, també va explicar que la investigació 
acaba de començar i que encara queden moltíssimes coses per 
descobrir d’aquest fill il·lutsre d’Altafulla. El llibre ha comptat 
amb el suport de l’Ajuntament d’Altafulla.•

Josep Bonet, Fèlix Alonso i Josep Grau. / Foto: Carla Gómez
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Ple Ordinari 26 de novembre

Altafulla continuarà al Consorci 
Turístic del Baix Gaià

L’Ajuntament d’Altafulla continuarà 
finalment al Consorci Turístic del Baix 
Gaià, després que el president del Con-
sell Comarcal del Tarragonès, Frederic 
Adan, s’hagi compromès a actualitzar 
l’endarreriment de la quota que apor-
ta cada municipi, tal i com li reclamava 
l’alcalde Fèlix Alonso. El batlle ha des-
tacat que, abans d’emprendre noves 
accions, “cal que es faci una fotogra-
fia actual de la situació real que viu 
cada municipi”, i ha afegit: “Cal que 
ens preguntem què és el que podem 
aportar i el què no podem.” D’altra 
banda, Frederic Adan també ha pres el 
compromís, a petició del batlle altafu-
llenc, de reformular criteris, revisar el 
projecte i adaptar-lo a les necessitats 
i possibilitats reals de cada munici-
pi membre i adequar-lo al calendari 
d’accions en funció de les necessitats 
i possibilitats de cada administració 
depenent de la realitat econòmica que 
travessa. Aquestes accions s’establiran 
a partir del mes de gener. Altafulla hi 
aporta 5.000 € a l’any puntualment.

Curs de primers auxilis en nadons i 
nens

La regidoria de Sanitat ha organitzat 
un curs de primers auxilis en nadons, 
nens i nenes. El taller pretén transme-
tre a pares, tutors, cuidadors i moni-
tors els coneixements més elementals 
per oferir una ajuda eficaç als lactants 
i infants que han patit una situació 
d’emergència, i poder afrontar amb la 
màxima seguretat els decisius primers 
minuts. El curs serà impartit per la Creu 
Roja de Tarragona, i es desenvoluparà 
els dies 12, 13, 14, 15, 16, 19, i 20 de 
desembre, en horari de dos quarts de 
6 a dos quarts de 8 de la tarda, al Cen-
tre de Salut. Les persones interessades 
ja poden tramitar la seva inscripció 
presentant una instància a l’Ajunta-
ment. Les places són limitades i seran 
atorgades per ordre d’inscripció.

L’Ajuntament posarà en marxa una 
Borsa de Treball

L’Ajuntament d’Altafulla posarà en 
marxa d’aquí unes setmanes una Borsa 
de Treball pròpia del consistori. Aques-
ta eina servirà per fomentar l’ocupació 
i per suplir vacants del consistori de 
caràcter temporal principalment. Més 
informació a l’Ajuntament.

Breus

L’OCUPACIó, LA REDUCCIó DE LA DEsPEsA I LA PARtICIPACIó MARQUEN 
ELs PREssUPOstOs DEL 2012

L’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en la sessió plenària celebrada el passat 26 de 
novembre els Pressupostos de l’exercici 2012, amb el vot favorable del govern muni-
cipal (AA i SI) i de CiU, i l’abstenció del PPC i del grup Ideal. Tal i com va explicar el 
regidor d’Hisenda, Francesc Farré, l’elaboració d’aquests pressupostos “s’han basat 
en la racionalitat, la moderació de creixement, reducció de la despesa corrent, el 
foment a l’ocupació, la millora dels llocs de treball municipal, el creixement de la 
inversió i la incorporació per primera vegada de criteris de participació”. En aquest 
darrer punt, el govern municipal ha deixat una via oberta perquè la ciutadania 
pugui votar lliurement els projectes prèviament establerts que consideri prioritaris 
per al municipi. Aquesta eina de participació es desenvoluparà mitjançant el Con-
sell Municipal de Participació Ciutadana ja que és un òrgan municipal. 

Per la seva banda, Farré va destacar també el creixement moderat en àrees com 
el de personal, manteniment i d’administració. Per àrees, va subratllar el creixement 
superior al 5% de Benestar Social, Ensenyament i Medi Ambient –aquesta darrera 
per incorporar les noves competències de Participació i Mobilitat. En l’altre extrem, 
s’estableix una reducció superior al 5% en Comunicació, Turisme i Policia. Respecte 
al capítol 1 de personal, l’increment de 144.069 € representa el 4,4% reduint en 
gairebé dos punts el fixat en el pressupost del 2011. Així, es milloren les condicions 
contractuals i laborals pel que fa a categoria o dedicació i es complementa la plan-
tilla amb cinc noves incorporacions, dues d’elles a mitja jornada. Els Pressupostos 
per al 2012 s’eleven fins als 6.951.244,86 €, amb un increment del 2,94% respecte 
el 2011, però moderant el creixement en el 6,64% de l’any anterior.

LEs INVERsIONs

Finalment, l’edil d’Hisenda va remarcar el capítol d’inversions reals que supera 
també el fixat en els darrers anys i que arriba als 117.036,67 €, dels quals 30.256 € 
provenen de subvencions. Ressaltava així les inversions en una nova illa de conte-
nidors soterrats al carrer Avellaners, la pavimentació del carrer Mar i la plaça Nova, 
l’adquisició de mobiliari per a la Biblioteca, la rehabilitació del Centre Obert i la 
creació per primer cop d’una partida que permetrà una inversió decidida per la 
participació ciutadana.

ObERtEs LEs sOL·LICItUDs PER ALs sEt PIsOs bUIts D’HORt DE PAU

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar en el Ple del 26 de novembre les nor-
mes del procés d’adjudicació dels set habitatges de Protecció Oficial —tres en règim 
de lloguer amb opció de compravenda, i quatre en règim de lloguer— que, a dia 
d’avui, encara estan lliures. Els primers corresponen a la segona promoció d’Hort 
de Pau de 36 habitatges; mentre que els segons pertanyen a la primera fase d’Hort 
de Pau de 24 habitatges per a la gent gran. Davant la necessitat d’ocupar aquests 
habitatges, la regidora d’Acció Social i Ciutadania, Eva Martínez, i l’alcalde, Fèlix 
Alonso, van reunir-se amb responsables de l’Agència de l’Habitatge de la Genara-
litat per trobar una solució. Aquesta, finalment, ha passat per reconvertir els tres 
pisos de compravenda en habitatges de lloguer amb opció a compra, amb una 
quota d’uns 350 € durant els cinc primers anys. Un cop transcorregut aquest temps, 
els inquilins tindran l’opció d’efectuar la compra amortitzant els diners aportats. 
Pel que fa als quatre habitatges en règim de lloguer, el preu mensual serà d’uns170 
€. Els pisos estan ubicats als carrers Cabana, i Vinyet, a la zona d’Hort de Pau. Tenen 
d’entre 75 i 40 m2. El termini de presentació de sol·licituds és fins el proper 13 de 
gener. Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i adjuntant la 
documentació requerida, es poden obtenir a la pàgina web www.agenciahabitat-
ge.cat i a l’Ajuntament d’Altafulla.

VIVENDA PER A LA PREstACIó sOCIAL

Per la seva banda, l’Ajuntament d’Altafulla s’ha reservat un habitatge, sota conveni 
amb l’empresa pública Adigsa de la Generalitat, a efectes d’atorgar accés a una 
vivenda de caràcter temporal a aquelles persones que manifestin una situació de 
risc d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i necessàries de prestacions 
socials.
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RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS - CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Any 2012

Dia/
setmana

Municipis Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Dilluns Altafulla 16 20 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17

Dimarts Altafulla 17 21 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

Dimecres Altafulla 18 22 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19

NOtA INFORMAtIVA DEL CONsELL DE PARtICIPACIó
L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA HA RESERVAT EN ELS PRESSUPOSTOS DEL 2012 UNA PARTIDA PER INFRAESTRUCTURES, ON PODREM 

ELS VILATANS OPINAR SOBRE, EN QUÈ I COM INVERTIR ELS DINERS D’AQUESTA PARTIDA.

PER ASSOLIR AQUEST OBJECTIU EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PASSARÀ UNA ENQUESTA D’OPINIÓ A TOTS ELS VILA-
TANS AMB LA FINALITAT  DE PODER DECIDIR QUINES PROPOSTES DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURA SÓN DE MÉS INTERÈS PER 

VOSALTRES, PER TAL DE  MILLORAR EL NOSTRE POBLE.

L’ENQUESTA ES REPARTIRÀ PER LES BÚSTIES I PODREU DIPOSITAR-LA EN UNA URNA EL MATEIX DIA DE LA AUDIÈNCIA PÚBLICA DIA 
17 DE DESEMBRE A LES 10 DEL MATÍ O POSTERIORMENT  EN UNA URNA DIPOSITADA AL VESTÍBUL DE L’AJUNTAMENT FINS L’11 DE 

GENER DEL 2012.

TOTS PODEM OPINAR.

EL NOU VIAL DE LA zONA DE LA CAbANA Es DIRà PAssEIg PREsIDENt LLUís COMPANys

El nou vial de la zona de la Cabana ja té nom. El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla va aprovar, amb el vot a favor del govern 
municipal (AA i SI), de CIU i d’IDEAL, i amb el vot en contra del PPC, que el nou carrer de la zona de la Cabana es digui “Pas-
seig President Lluís Companys”. La proposta, que també té el suport del Centre d’Estudis i del Consell de Participació, tracta 
de prolongar el carrer Traginers i convertir-lo en un carrer principal del municipi. Tot i l’aprovació per una àmplia majoria del 
Ple, el PP i Ideal van lamentar la poca participació que han tingut els grups de l’oposició en aquesta proposta. Els populars van 
plantejar, amb una instància prèviament registrada, els noms dels exalcaldes Antonio Torres i Lluís Punsoda, els pintors Josep 
Sala i Josep Buyreu, i del veí Joan Bautista “Batista”, mort recentment. Amb tot, el regidor d’Urbanisme, Jordi Molinera, va 
contestar que “aquests il·lustres veïns d’Altafulla també tindran el seu reconeixement en un futur”. 

Sis jugadors del CFS Altafulla, al Campionat de Seleccions 
Comarcals

La bona feina que realitza el Club Futbol Sala Altafulla va 
donant els seus fruits. Si fa unes setmanes Leiza Hernández 
era convocada per la Selecció Catalana sub-17, s’ha confir-
mat aquestes darreres setmanes la presència de sis jugadors 
de la pedrera als primers Campionats de Seleccions Comar-
cals que organitza la Lliga de Futbol Sala de la Federació 
Catalana de Futbol. Tindran lloc els dies 6 i 8 de desembre 
a la Ciutat Esportiva de Blanes. Els germans Arnau i Marc 
Hostalot i Erik Navarro, en benjamins; Conrad Pons i Nor-
bert Llorens, en infantils, i Ernest Fernández en cadets, 
formaran part de la Selecció Provincial de Tarragona.

El cantautor Pau Alabajos actuarà a Altafulla el proper 18 
de març

La parada del Festival de Cançó Barnasants a Altafulla ja té 
data. Serà el proper 18 de març, de la mà de Pau Alabajos. 
Un dels màxims exponents de la nova generació de cantau-
tors associats amb el compromís, la lluita, i la solidaritat. 
Amb la guitarra com a arma i les seves lletres com a parti-
cular munició, les cançons del valencià s’escoltaran al a la 
sala La Violeta carregades de missatge i transmetent poesia 
i sinceritat. L’actuació serà a les set de la tarda.

Altafulla, a TAC12

Els membres del Ple, amb l’excepció dels quatre repre-
sentants del PPC i d’Ideal, van aprovar la incorporació de 
l’Ajuntament d’Altafulla com a membre del Consorci per 
a la Gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de 
Tarragona (TACOALT), que rep el nom comercial de TAC12. 
Aquestes últimes setmanes ja han pogut veure que aquest 
canal de televisió públic cobria esdeveniments altafullencs 
com el cros escolar del Roquissar o diferents actes de la 
Festa Major. La inversió serà d’uns 37.000 €.

Torna l’XXL JAM a Altafulla

Un any més, el casal La Violeta d’Altafulla acollirà el certa-
men musical XXL JAM que enguany compleix la seva 12ena 
edició. L’acte està organitzat per l’associació cultural XXL, 
amb la col·laboració del Punt d’Informació Juvenil d’Alta-
fulla. Aquest any el festival més antic de l’Estat espanyol de 
hip hop és subtitula Reggae Edition. Per tant, com el nom 
indica tindrà un matís reggae, ragga i roots. Sense deixar 
de banda la nostra especialitat, el hip hop. Concerts de rap 
i reggae, sound sistems, popping, beatbox, seran les ves-
sants artístiques que podrem trobar al festival el proper 10 
de desembre a La Violeta. Una jornada completa de cultura 
urbana que com cada any atrau a tots els seguidors de la 
demarcació i resta de Catalunya.

Breus
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Acció	social	I	Ensenyament

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Àrea d’Acció 
Social, Ciutadania, Política d’Igualtat, i Salut de l’Ajuntament d’Altafulla va programar diferents 
actes reivindicatius i de record a les víctimes el passat 25 de novembre. Sota el lema “Trenca el 
silenci!”, les activitats van donar el tret de sortida a la plaça del Pou amb un acte de benvinguda, 
que va ser amenitzat per un espectacle de dansa. Més tard, es va celebrar l’acte central del progra-
ma, a la Sala de Plens, amb una taula rodona on van intervenir Coral Cuadrada, professora de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la xerrada “Històries, violències, i dones”; Pilar Palacio, de la 
URV, amb “Dones i guerres. De víctimes a supervivents”; i de Julieta Vartaberian, de la Universitat 
de Barcelona (UB), amb la conferència “La transfòbia com a violència de gènere?”. La jornada va 
culminar amb la lectura del manifest institucional unitari a la plaça del Pou a càrrec de la regidora 
responsable de l’àrea a l’Ajuntament, Eva Martínez, i amb un concert de cloenda. L’acte va reunir 
una cinquantena de persones.• / Foto: Carla Gómez

L’Ajuntament organitza diferents actes centrats en la resolució de conflictes

L’Ajuntament d’Altafulla ha programat aquest mes de novembre diversos actes cen-
trats en la localització i resolució de conflictes en els diferents sectors de la societat. 
La regidoria d’Acció Social ha celebrat un curs sobre mediació, i una jornada de 
prevenció sota el títol “Adolescència i família en una societat canviant”. El passat 
26 de novembre, prop d’una trentena de persones van reunir-se a la sala de plens 
de l’Ajuntament per assistir a la conferència “Conflictes SÍ, Violència NO”, que va 
anar a càrrec del conflictòleg Rafael Luna. El polític català del Partit Popular (PP) és 
Llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Internacional de Catalunya, Màs-
ter en Desenvolupament Organitzacional, i Postgrau Internacional en Resolució de 
Conflictes per la Universitat d’Alcalà d’Henares. / Foto: Natàlia Molinera •

Posen en marxa el curs de ball social per a la gent gran 

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania ha posat en marxa aquest novembre una nova activitat 
dirigida a la gent gran. Es tracta del curs de ball social per a la tercera edat. És la quarta 
iniciativa adreçada a la gent gran, després de la posada en marxa del programa Bon Dia 
i del servei de Dinar a Domicili que encapçala la regidoria de l’edil Eva Martínez. Fins al 
tancament d’aquesta edició, una trentena de persones gaudeixen d’aquesta activitat, 
que continua oberta a totes aquelles persones del municipi majors de 65 anys que vul-
guin passar una estona divertida i trencar amb la rutina diària, a més d’exercitar el cos 
d’una forma saludable. Les classes es desenvolupen tots els dilluns i dimecres a la sala La 
Violeta, des de dos quarts de cinc a dos quarts de sis de la tarda. Les persones interessa-
des es poden inscriure a l’Ajuntament d’Altafulla o trucant al 977 65 00 08. Els assistents 
poden participar-hi amb o sense parella.• / Foto: Neus Gris

L’escola El Roquissar visita el Parlament 
de Catalunya

El passat 14 de novembre, l’alumnat i mes-
tres de Primària de l’escola El Roquissar va 
anar a Barcelona. De bon matí tots i totes 
vam veure una pel·lícula a l’Imax; després 
vam anar al Parc de la Ciutadella on el 
Cicle Inicial i Cicle Mitjà van gaudir d’una 
lliçó sobre animals al Zoo; el Cicle Superior 
va fer una visita guiada al Parlament de 
Catalunya, on vam coincidir amb la presi-
denta del Parlament de Catalunya, Núria 
de Gispert que, molt amablement va con-
versar una estona amb nosaltres i es va fer 
una fotografia amb els nens i les nenes.•

Àngels ejerique 
Directora Escola El Roquissar

Alumnat i Mestres

Per la Festa Major
Al voltant de la nostra Festa Major en 
honor a Sant Martí, l’escola El Roquis-
sar ha treballat un projecte d’aques-
ta festa. Tot el nostre alumnat ha 
col·laborat aportant informació, foto-
grafies, preguntes... Les entitats del 
poble ens han ajudat a fer més viva la 
festa amb la seva presència al centre i 
bastoners, diables i castellers van fer 
tallers que van entusiasmar a la cana-
lla. També la gent gran els ha ensenyat 
a fer fanalets per la rua de Sant Martí, 
i durant uns dies van decorar l’escola 
omplint-la de color. Fins i tot El Gat ens 
ha acompanyat aquest dies a les aules. 
Gràcies a tots i totes.•

Àngels ejerique 
Directora Escola El Roquissar

Alumnat i Mestres
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Turisme

RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com
TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com

**

L’Associació Caravanista de 
Catalunya visita Altafulla

Més de 80 persones de l’Associació Caravanista de Catalunya 
van visitar els passats dies 25, 26 i 27 de novembre la vila d’Al-
tafulla. L’Oficina de Turisme va organitzar-los, com és habitu-
al, unes visites guiades pels punts de màxim interès com és la 
Vila Closa i la Vil·la romana dels Munts. El carrer de la Fassina 
es va omplir d’un total de 40 caravanes.•

Plaça del Pou • núm. 108 • desembre 2011

Darth Vader i Carles Puyol, 
els dos Nans nous

La colla dels Gegants i 
Nans d’Altafulla van 
estrenar en la passada 
Festa Major de Sant Martí 
els seus dos nans nous. Es 
tracta d’un dels protago-
nistes d’Star Wars, Darth 
Vader, i del futbolista del 
Barça, Carles Puyol, con-
vertint-se així en una de 
les poques colles de Cata-
lunya que té el central 
culer com a nan. La colla 
també està enllestint els 
nous gegants del Bruixot 
i la Xoixeta. / Foto: Carla 
Gómez •
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“Em sento molt identificat a Altafulla 
i me’n sento part”

Xavier Carbó, altafullenc des de fa cinc anys. Conegut també pel nom artístic Alan Cook. 
Músic i productor. Ha fet més de 1.500 anuncis publicitaris per televisió i ha posat veu a pel-
lícules de Walt Disney. Va conèixer l’èxit internacional fa 25 anys component i interpretant 

música italo disco.

8 Quin és el primer contacte que té 
amb la música?

Amb sis anys vaig començar a estudi-
ar al conservatori de música de Tarrago-
na. Després vaig començar a tocar amb 
un duet de música folk i blues. Al cap 
d’un temps vaig marxar cap a Barcelona 
per estudiar Turisme. Llavors ja em gua-
nyava la vida tocant la guitarra elèctrica 
i cantant en directe en locals de nit. Poc 
a poc vaig començar a compondre per 
altres productors. Era quan començava 
a popularitzar-se la música disco.
8 Però de sobte, un dia, tot canvia... 

En una peça, un producte que havia 
fet per un altre cantant, la productora 
em va dir que els agrada molt la veu, 
que la meva imatge era bona... i al final 
el tema no va acabar sent per qui anava 
destinat en un principi sinó que vaig ser 
jo qui el va cantar i va fer un contrac-
te discogràfic. Del primer disc en vam 
vendre 800.000 còpies, i com que era 
en anglès i a nivell internacional tenia 
ressò, em dedicar durant cinc anys a fer 
música disco. Quan vaig deixar de treba-
llar amb aquella gent vaig fer una gira 
amb Al Steward, i de seguida em vaig 
decantar cap al món de la producció i 
la publicitat. Realment vaig adonar-me 
de l’abast de tot quan vaig començar a 
fer entrevistes de televisió a Espanya, a 
França, a l’Àsia, a Corea, Japó, a Vene-
zuela, on arribo a ser el número 1, a 
Colòmbia, Mèxic... 

8 Quin era el seu estil musical?
L’estil que interpretava era cone-

gut com italo disco, spaghetti, Sabadell 
Sound, perquè hi havia molta gent que 
era de Sabadell, però era música que 
estava basada amb la primera música 
electrònica. L’època dels primers sam-
plers, sintetitzadors, caixes de ritmes, 
seqüenciadors amb ordinador. Tot això 
apropava la producció de la música fins 
a un nivell desconegut fins al moment. 
Era un tipus de música amb baixos molt 

octavats, hi predominava molt la melo-
dia i, de vegades, les lletres no eren cor-
rectes ni morfològicament ni sintàctica-
ment. El més important era com sonava. 
Després es van començar a fer peces una 
mica més elaborades.
8 Què prefereix: Xavier o Alan?

Ara Xavier Carbó. Alan Cook, des 
del meu punt de vista, el veig com un 
personatge més dels què he interpre-
tat. Al final ets artista, un actor, tant 
si balles, cantes o actues. Si em criden 
Alan no em giraré. Per mi aquest nom és 
el d’una etapa curta de la meva vida; ja 
han passat 25 anys d’allò. Cal especificar 
que ara em tornen a dir Alan, sobretot 
en entrevistes a televisió, en les moltes 
festes espanyoles que em lloguen, a 
Polònia, a Rússia, etc. Tinc molt clar que 
és una segona pell. Un no s’ha de creure 
les estratègies del màrqueting.
8 Quines característiques permetien 
identificar-lo?

Els trets característics d’aquella època 
eren que, realment, jo era un molt bon 
cantant en un moment on no hi havia 
bons cantants. Ara, després d’estar tants 
anys en aquesta professió ho puc dir 
sense posar-me cap tipus de medalla. Jo 
era un cantant molt professional i, com 
jo, dos o tres. Destacava la veu i també 
l’anglès; podia passar per un americà 
perfectament. Els cantants italians que 
hi havia, en canvi, tenien un accent bas-
tant patètic, cosa que no els va deixar 
sortir d’un entorn local. 
8 Com ha viscut l’èxit?

L’èxit és una cosa molt efímera i 
subjectiva. Jo tenia una mentalitat molt 
catalana i sempre pensava que allò 
s’acabaria al cap de dos dies. El què 
passa és que es va convertir en una 
forma de viure. Al principi tenia 23 anys 
i la vida era una festa. Sent professional 
i després d’haver conegut el mitjà vaig 

adonar-me d’allò que feia. Per sort no 
vaig haver de viure el què ara es viu. La 
fama es portava bé perquè a les grans 
capitals espanyoles era conegut però no 
hi havia l’intrusisme que existeix ara. La 
premsa del cor d’avui dia no l’hagués 
suportat. Una vegada baixava de l’es-
cenari no tenia excessius problemes per 
moure’m. 
8 Com va arribar a Altafulla?

Vaig fer cap a Altafulla ara fa cinc 
anys. He viatjat molt, he viscut en mol-
tes ciutats de tot el món i sempre havia 
pretès viure aquí. M’acabava de divorci-
ar i vaig creure oportú venir a Altafulla. 
Aquí hi tinc gent coneguda de tota la 
vida, és un poble que es pot controlar, 
on ningú molesta, on viu molta gent 
coneguda i les persones et tracten amb 
normalitat... M’agrada molt el tempo 
que té, sobretot a l’hivern. Em sento 
molt identificat a Altafulla i me’n sento 
part. Conec les forces vives del poble, 
estic al dia, vaig a votar, sé l’Ajuntament 
que tenim... Sóc al poble però tampoc 
deixo que se’m vegi més del compte.
8 I li agradaria deixar-se veure més?

Estic una mica desvinculat dels temes 
relacionats amb la música que es fan a 
Altafulla i el Baix Gaià. Això sí, conec 
d’una mica a prop el jazz i les actuacions 
que se’n fan a la vila. Potser el motiu és 
que la meva carrera no ha estat aquí. 
Serà qüestió que de mica en mica em 
vagi posant al dia. [riu]

eduard Virgili

“Del primer disc en vam 
vendre 800.000 còpies” “Jo era un molt bon 

cantant en un moment 
on no hi havia bons
cantants”
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Contacontes infantil a la Bibioteca amb Sandra Rallo.
Foto: Neus Gris

Dinar de germanor de la gent gran. / Foto: Albert Jansà

Pilar de 4 caminant per les escales. / Foto: J.d.P.

Concert de l’Hotel Cochambre al pavelló. / Foto: A.J.

Ball de Bastons a la plaça del Pou. 
Foto: Joana De Pedro

Premis de la 8ena Baixada de Trastos. / Foto: Diables 
d’Altafulla

Partit de casats i solters (6-3). / Foto: Jessica Colomina

Actuació de la coral Nous Rebrots. / Foto: J.d.P.
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Taller dels Diables a la Portalada. / Foto: N.M.

Pastís de la capa de Sant Martí. / Foto: Georgina Valls

Esmorzar popular d’ATECA. / Foto: A.J.

Vermut popular a la plaça del Pou.
Foto: J.d.P.

Taller de fanalets amb els petits de l’Esplai de la Gent Gran.
Foto: Tomàs Biarnés

Dino Albaladejo, pregoner de les Festes. / Foto: N.M.

Al centre, Jordi Alpáñez i Natàlia Molinera, hereu i pubilla 2011. 
Foto: Cedida

Un 5d7 dels Castellers d’Altafulla. / 
Foto: Natàlia Molinera

Diable traient foc als Versots. 
Foto: A.J.
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El Col·lectiu d’Artesans, a la Festa Major
Aquest any també hem organitzat els tallers infantils 
d’artesania. Ja és el segon i estem molt satisfets. La 
participació de les famílies i la il·lusió dels nens és el 
que més ànims ens dóna per continuar amb l’organit-
zació de petits actes durant tot l’any. Amb aquestes 
activitats, el col·lectiu vol promocionar l’artesania i els 
oficis tradicionals. El col·lectiu encara és petit i s’està 
organitzant. Tenim les dificultats pròpies d’un pro-
jecte que comença, però volem constituir una entitat 
oberta i participativa, amb objectius de qualitat i 
criteris ben definits. Al nostre correu electrònic podeu 
adreçar qualsevol consulta o suggeriment, estarem 
molt contents de respondre i començar a conèixer 
les persones que s’interessen per la nostra proposta. / 
Foto: Georgina Valls •

Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla 

25 anys de biblioteca plasmats en spray
“Art al carrer”. Així s’ha titulat la creació d’un 
mural artístic que s’ha fet amb motiu del 25è 
aniversari de la Biblioteca Municipal Martí 
Magriñà d’Altafulla. L’artista Isaac Muñoz, més 
conegut com “Orion Leim”, ha estat l’encarre-
gat d’elaborar la primera fase del projecte, que 
preveu completar-se amb noves edicions per 
tal d’ampliar aquest concepte del grafit com a 
forma d’expressió artística i de canalització de sentiments a través de la pintura. 
Es tracta d’un mural de caire fantàstic que combina els elements i monuments 
més representatius de la vila amb elements que fan referència a la lectura i a la 
cultura en general.  El mural, elaborat amb pintura d’spray i amb pintura plàstica, 
ocupa un dels laterals de l’edifici –aproximadament, sis metres d’alçada per vuit 
d’amplada. / Foto: Neus Gris•
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El que poden aconseguir uns taps de plàstic
Tot va començar fa més d’un any quan una alumna de l’escola d’anglès The Little 
School d’Altafulla va explicar als seus companys d’aula la necessitat d’una cadira 
bipedestadora per al seu cosí de Lekeitio, en Ronan, un nen que pateix mobilitat 
reduïda i que, gràcies a aquesta cadira especial, podria incorporar-se més d’una 
vegada al dia. La falta de finançament de la família els va portar a enginyar-se 
la manera d’aconseguir diners, tal i com explica Terry Croft, responsable de The 
Little School. Havien escoltat que en diferents punts de l’Estat es recollien taps 
de plàstic de diferents envasos i que es venien a plantes de reciclatge. Els diners 
obtinguts es destinaven a causes solidàries. I dit i fet, amb l’ajuda de l’escola 
d’anglès d’Altafulla i de diferents comerços i particulars del municipi, The Little 
School ha recollit més de 100 quilos de taps de plàstic a Altafulla durant poc més 
d’un any que ha permès que ara, la família de Ronan, tingui suficient finança-
ment per haver pogut comprar la cadira de rodes especial que ell necessita. Terry 
Croft ironitzava sobre la qüestió: “He arribat a tenir l’escola plena de taps. No 
m’hi cabia res més, però ha valgut la pena”. Per aquest motiu, l’escola d’anglès 
d’Altafulla continuarà recollint taps de plàstic per destinar-ho a causes solidàries 
com ara la plataforma “Mou-te pel Letxu”, o altres. L’únic inconvenient ara mateix és la manca d’empreses de reciclatge que 
es facin càrrec del procés de distribució i tractament per la compra d’aquest material. Qualsevol companyia que hi estigui 
interessada es pot posar en contacte amb l’escola d’anglès The Little School d’Altafulla.•

albert jansÀ 

Ajudar sense mida, oferir i estimar

Curs de monitor de lleure

Després de l’èxit de participació en les edicions anteriors, els Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Torredembarra, Roda de Barà, 
Altafulla, i Creixell (Zona TRAC) han tornat a organitzar un nou curs de monitor de lleure. El curs, amb titulació homologada, 
va destinat a joves de la contrada majors de 18 anys interessats en dirigir activitats socioculturals, lúdiques, i d’entreteniment 
amb infants. Es desenvoluparà els dies 17, 18, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 2, 3, 4, 5, i 7 de gener a Torredem-
barra, en horari de 9 del matí a 2 del migdia i de dos quarts de 4 de la tarda a dos quarts de 8, sent els dies 31 de desembre 
i 5 de gener en horari únicament de matí. El preu per persona és de 174 €. Les persones interessades en participar-hi poden 
inscriure’s als diferents Punts d’Informació Juvenil de la Zona TRAC, en el cas d’Altafulla ubicat al Camí de les Bruixes, a l’Era 
de l’Esteve. També s’hi poden posar en contacte a través del telèfon 977 65 24 68, o del correu electrònic pij_altafulla@
hotmail.com. Les places són limitades.

Breus

Quan escoltem que han segrestat un cooperant, ens causa una tristor 
immensa. No obstant, tenim el convenciment que el succés és entès com un 
fet col·lateral. En el moment de redactar aquest escrit són cinc els companys 
que estan segrestats, dos a Somàlia i tres al Sahel. La Blanca, la Montserrat, 
l’Ainhoa, l’Enric i el seu company italià. No cal dir que ni tots els països afri-
cans, ni tots els emplaçaments comporten un perill comparable. De fet, els 
escenaris on CASA coopera gaudeixen d’una certa estabilitat, tot i així ens 
hi dediquem amb un orgull i un amor tan grans que entenem que qualsevol 
perill és assumible. En aquests darrers mesos hem obert dues noves línies de 
cooperació amb Rwanda i amb la Guinea Bissau. A Rwanda treballem amb el 
programa “Recolza una vida”, que consisteix a apadrinar nens i nenes amb 
disminucions físiques per facilitar-los la cirurgia o la pròtesi necessària per 
ajudar-los a ser autònoms. Aquesta tutoria els garanteix el pagament de les 
matrícules, els materials i els costos per desplaçaments i dietes que els calen 
per accedir als estudis o, en alguns casos, seguir fent-ho amb una major dig-
nitat. Pel que fa a La Guinea Bissau, l’octubre passat, una expedició de CASA 
hi va viatjar per entrevistar-nos amb la Primera Dama i la Ministra d’Afers 

Socials. Durant les reunions signarem un conveni de cooperació que consistirà en l’enviament regular de contenidors amb llet 
pediàtrica, farinetes, medicines, material sanitari, i material escolar que serà distribuït per l’equip de la Dra. Fatumata Balde 
en diferents projectes que tinguérem ocasió de visitar i de constatar el seu rigor. A més, en ambdós països, duguérem titelles 
i nines confeccionades pels alumnes del centre La Ginesta de Valls on treballen nois i noies amb disminucions psíquiques dins 
del projecte “El taller de somriures”. Aquesta iniciativa omple d’il·lusió als nens africans que mai no han tingut una nina o un 
titella i les fotos que els fem un cop de tornada ajuden moltíssim a l’autoestima dels alumnes de La Ginesta. Com no podia 
ser d’altra manera, hem apadrinat amb l’ajuda inestimable del CE Altafulla dos nous equips de futbol, un a Bissau i un altre a 
Kabuye (Rwanda) i ja en van quatre per tota Àfrica!•

sergi puig

CASA (www.ongcasa.org)
Facebook Casa Acció Solidària
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“batista”: Mans de curandero, sang de búfal i quilos amunt!
Baustista Asencio Vicens “Batista” va morir el passat 8 de novembre a l’edat dels 85 anys. Nascut a 
l’Ametlla de Mar el 1926, va venir a viure a Altafulla el 1956 en una de les cases del carrer del Forn. 
Va treballar “a la mar”, com deia ell, com a pescador a Torredembarra. Va treballar també a la fàbrica 
de bicarbonat, a la construcció amb la Família Torres, i finalment, a l’Ajuntament d’Altafulla on va 
realitzar tasques de manteniment del poble fins que es va jubilar. Va participar activament en diverses 
entitats de la vila. Durant uns anys va ser el porter del Centre d’Esports Altafulla, i més tard, va canviar 
els guants pel botiquín on durant més de 30 anys va ser el massatgista del club. Vinculat també als Cas-
tellers d’Altafulla des de la seva fundació, fou una persona molt carismàtica a la colla en la qual espe-
ronava els seus companys camises amb el seu crit de “sang de búfal” i “quilos amunt!”. Com recorda 
un dels seus fills, Albert Asencio, “per davant de tot era una persona amb molta energia i amb un do, 
que va regalar a totes les persones que venien a casa perquè tenien mal d’esquena o s’havien donat 
un cop o s’havien torçat un dit. Les curava amb les seves mans màgiques i la seva saviesa”. I afegeix: 
“Us explicaríem moltes anècdotes però una de ben curiosa és com es va quedar de sorprès i embadalit 
un estudiant basc de la Facultat d’Antropologia de Tarragona, en fer-li una entrevista per un treball 
de carrera que havia de presentar sobre els curanderos de l’Ebre. El nostre Batista va estar més de dues 
hores explicant les seves “batalles de l’Ebre”, d’arreu, d’Altafulla”. Ens ha deixat un gran vilatà que 
estimava molt, a tothom, i tothom l’estimava, però ens ha deixat uns records inoblidables.•

Un total de 88 participants en el II Open Domino Altafulla - La torreta
Un total de 88 doministes van disputar el passat 13 de novembre el II Open de Domino d’Altafu-
lla. L’acte va començar amb la intervenció del President de la Federació de Domino de Tarrago-
na, Paco Orbea, felicitant a la parella femenina d’Altafulla, Rosa Maria Climent i Núria Trinidad, 
així com la parella mixta Ramona Requena i Valentín Vinagre, per ser les millors parelles de la 
seva categoria en el campionat d’Espanya per parelles disputat el passat octubre a Múrcia. Es 
va fer entrega d’un diploma commemoratiu dels seu triomfs. L’Open es desenvolupà en molta 
correcció i esportivitat. Els guanyadors de l’Open, José Vicente Martínez i Rafael Parra, del CD 
Altafulla – La Torreta; en segon lloc, la parella de Reus, José Pelayo i Francisco Pelayo, i en tercer 
lloc, la parella valenciana, Paco Garrido i Jaume Martinez. Gran èxit de les parelles d’Altafulla, 
que va classificar cinc parelles entre les deu primeres. Només ja un però: La davallada de parti-
cipació en aquest obert en comparació als 136 doministes de la darrera edició. Ho analitzarem 
perquè no torni a passar.•

josé Maria giMénez

Club Domino Altafulla – La Torreta
Parella Martínez-Parra

Premis i bons resultats del Club Marítim
Pel que fa a la vela, en les últimes setmanes, els equips de 
regates han participat en diferents esdeveniments, fent bon 
resultats i deixant ben amunt en la classificació el nom d’Alta-
fulla. Hem estat a Arenys, a Barcelona a la gran festa que és 
la Setmana Catalana de Vela, a Salou,… i és clar, a Altafulla 
entrenant. Els més petits estan motivats i segueixen esfor-
çant-se per mantenir i millorar les posicions. No deixem de 
mencionar també que la Federació Catalana de Vela ha donat 
el premi de la “Vela de platí” al Club Marítim d’Altafulla, la 

màxima distinció en aquests premis anuals en el que es té 
en compte les activitats i resultats del club. Sense l’ajuda de 
tots els implicats, des dels alumnes, les escoles, els regatistes, 
pares i l’Ajuntament no hagués estat possible. Gràcies! Ja ha 
començat la temporada de més fred i és una bona època per 
venir a jugar un partit de tenis o pàdel. Convidem a que tot 
el poble conegui les instal·lacions, no cal ser soci per venir a 
jugar un partit i només costa 10 €. Bon vent!•

CM Altafulla

Pedalant i pregonant
Celebrada ja la XXVII Diada, la Penya va organitzar i acollir la que ja ha estat 
la setzena edició de les sortides conjuntes entre els companys ciclistes de Torre-
dembarra, la Riera de Gaià, la Pobla de Montornès i nosaltres, els altafullencs. 
Un centenar de mallots multicolors ens trobàvem a l’Era del Castell i sota un cel 
que amenaçava “deixar-nos remullats” varem poder fer el recorregut esportiu 
tot acompanyats dels més menuts de la Penya Infantil. Vam arribar al lloc de 
l’esmorzar de germanor en un ambient de festa, regals, intercanvis, brindis i 
sobretot, “secs”. Dies després en Dino, el nostre president, donava el tret de 
sortida a la Festa Major de Sant Martí, amb un pregó emotiu i “remullat”. Dins 
la festa, la Penya col·laborava en la cursa de relleus de BTT feta pels voltants de 
l’Ermita, una nova experiència molt ben acollida i valorada per tots que procu-
rarem tingui continuïtat en el futur i on no hi podia faltar l’equip competint 
amb el nostre mallot.•

antoni raMírez - Penya Ciclista
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Uns Pressupostos valents i racionals
Francesc Farré # alternativa altaFulla

El govern d’AA-SI ha presentat els seus primers 
pressupostos per 2012 basats en criteris de crei-
xement moderat en aspectes social, d’ocupació 
i d’inversió real amb una disminució de la des-
pesa corrent, manteniment dels serveis i incor-
porant per primera vegada criteris de pressu-
postos participatius. Les partides per 2012 amb 
6.951.244 € suposa un increment del 3%, la 
meitat que el 2011 i una tercera part que el 
2010 i s’han aprovat sense cap vot en contra. El 
creixement limitat dels ingressos per unes orde-
nances fiscals que van ser protagonitzades per 
la disminució del coeficient de l’IBI i la raciona-
litat i actualització de les taxes, s’ha correspost 

amb uns pressupostos amb una contenció de 
la despesa, la corrent no disminuïa des de feia 
4 anys quan AA estava al govern, el que possi-
bilita consolidar una estabilitat pressupostaria 
amb un estalvi brut de 304 mil € que permet 
destinar 117 mil € per inversió i la resta per 
mantenir una capacitat  d’endeutament.  Amb 
aquests números el govern ha fet una aposta 
valenta  per invertir en una nova illa de conte-
nidors al carrer Avellaners, millorar la neteja, 
pavimentar uns trams del carrer del Mar i la 
plaça Nova en més mal estat, rehabilitar el cen-
tre obert, la renovació de maquinaria de serveis 
i manteniment, fomentar l’ocupació amb la 

creació de llocs de feina, alguns procedents de 
l’atur, i la millora d’algunes condicions laborals 
però amb un increment del capítol de personal 
inferior al d’anys anteriors, i augmentant més 
les partides de benestar social, ensenyament  i 
medi ambient.  Una de les principals apostes 
permetrà l’aparició i la promoció més sovint 
d’Altafulla i les seves entitats a la televisió del 
TAC12 i obrir el camí a la participació amb la 
implicació del consell de participació i la incor-
poració d’una partida que permetrà la votació 
d’una inversió amb el vot popular i que ha de 
ser el bressol per uns veritables pressupostos 
participatius. •••

La veritat per davant
Grup Municipal del partit popular d’altaFulla

1. ... Vivim temps difícils... I una bona gestió 
municipal ha de servir per rendibilitzar al 
màxim els recursos dels que disposem, els 
diners de tots. Considerem que no es moment 
de gastar 40.000 € en una televisió local, no és 
moment de doblar el pressupost d’obres muni-
cipals prèviament adjudicades, entre d’altres 
despeses “menors”… (recordar-vos que l’actual 
govern local considera 11.000 € una quantitat 
“irrisòria”, però és que en aquells moments, 
fruit de la desastrosa gestió econòmica d’AA/
IU, no hi havia ni per poder contractar la llum 
per posar en funcionament el poliesportiu. 
Tant es així que “algú” va avançar els diners 
de la seva butxaca per comprar el comptador: 
900 €). Ara, i amb “diners a la caixa”, el govern 
municipal hauria d’haver presentat uns pressu-

postos a la baixa, el coeficient de l’IBI, sí o sí, 
s’hauria d’haver abaixat al 0,70%. No ho fan 
perquè no volen, en paraules del sr. Alcalde, 
“com que tenim diners, ens els gastem…” I 
tots sabem, que per gastar, s’han d’ingressar, 
i la seva solució, és pujar taxes i impostos i 
no, “abaratir” un IBI que està ofegant a molts 
vilatans. Tenim un greu problema a l’Ajun-
tament. Tenim gent amb els nostres diners a 
les mans que no saben gestionar. Tornarem 
a patir. 2. Participació... Ho demanen des del 
primer dia d’aquest “govern que governa”... i 
tornem a fer-ho. Volem participar de la decisió 
de nomenar un nou carrer a la nostra vila, i 
com es costum,varem proposar per escrit noms 
d’altafullencs il·lustres, tant naturals de la vila 
com d’adopció: Alcaldes Torres i Punsoda, Pin-

tors Josep Sala i Josep Buyreu o Joan Bautista, 
que ens va deixar recentment... En resposta a 
la nostra sol·licitud, el Sr. Regidor d’Urbanisme 
ni tan sols va tenir en compte. Tant es així que 
varem haver d’ensenyar-li la nostra còpia -el 
Sr. Alcalde ens respon que “per decisió del 
govern” es dirà President Lluís Companys... Rés 
a dir del nom... només no ens agraden les for-
mes. Ara, abans de l’aprovació definitiva, deci-
deixen vostès : Habla pueblo, habla. Y hágase 
tu voluntad... O no. PD: El “Centre d’Estudis” 
va proposar Josep Sala; “Participació Ciutada-
na” estava d’acord amb el govern… però… 
a qui representa “Participació Ciutadana”? o 
“Participació Ciutadana” som tots? Bon Nadal i 
Bones Festes a tothom. •••

Ni delante de las cámaras de nuestra TV (casi 40.000 €) informan bien
Josep Maria pérez roiGer # Grup ideal – independents d’altaFulla

Después de tener su “momentum” en nuestra 
televisión, y delante de una “nutrida” audiencia 
en la sala de plenos. Nuestro equipo de gobier-
no, volvió a desinformar. Sr. Alcalde, dígale a 
su regidor de Hacienda que los presupuestos 
son solamente comparables cuando se cierran, 
no cuando se presentan, me explicaré: 2007, los 
presupuestos fueron realizados por la extinta 
AUPA su montante era de 6.563.443 €, se liqui-
daron con un resultado negativo de -1.290.771 
€. 2008, presupuesto presentado por la coalición 
ABG/PAU/CIU/ERC, total presupuesto 5.916.965 
€, cierre del ejercicio, el Ayuntamiento presenta 
un saldo negativo de solo -285.542 €, es decir, 
se han recuperado 1.005.229 € del saldo nega-

tivo del año anterior. ¿Sabe usted quién era el 
responsable del consistorio? La coalición PSC/
IDEAL/PP/PAU. 2009, presupuesto 6,356.420 €, 
resultado final, saldo positivo de 475.014 €. Una 
recuperación entre remanente negativo ante-
rior más 760.556 € positivos. ¿Sabe usted quién 
regia el Ayuntamiento? La coalición PSC/IDEAL/
PP/PAU. 2010, presupuesto 6.794.607 €, resulta-
do final 1.246.511 € positivos acumulados, sien-
do el resultado del ejercicio de 585.955 € posi-
tivos. ¿Sabe usted quién tenía la obligación de 
las fianzas municipales Sr. Alonso? Es decir, en 
un trienio, el gobierno de coalición PSC/IDEAL/
PP/PAU ha generado una recuperación según 
cierre de presupuestos de 2.537.728 €. Y 2011, 

presupuesto presentado por PSC/IDEAL/PP/PAU, 
6.747.140 €, lo gestionan AA/SI, pendientes de 
resultados, lo sabremos en marzo 2012. 2012, 
presupuestos retóricos presentados por AA/SI, 
no sé puede comparar hasta 2013. Sr. Alcalde, 
¿sabe usted quien gestionó los  presupuestos 
del 2007? Los únicos negativos con saldo de 
menos -¡1.296.771 €! Ustedes Sr. Alonso, ABG/
AA. Más de un millón de euros negativos, des-
pués de haber recibido un saldo positivo de 
600.000 €. Así se comparan los presupuestos, 
al cierre y el único que ustedes han gestionado 
ha sido un fiasco. Si quiere informar, informe 
bien y verazmente de lo contrario mejor es 
callar. •••

Altafulla, poble solidari
eva Martínez # solidaritat catalana per la independència

És admirable constatar que la ciutadania d’Al-
tafulla s’implica activament en les diferents 
causes solidàries tan del poble com d’arreu del 
mon. Així s’ha demostrat en els diferents actes 
promoguts per l’Associació d’Amics d’en Letxu, 
que han permès arribar a la fita per poder-li 
comprar una cadira bipedestadora i millorar la 
seva qualitat de vida, gràcies a l’aportació de 
tots. També la implicació total per part de totes 
les entitats i població davant de la catàstrofe 
d’Haití. Ara des de la regidoria d’acció social i 
ciutadania, abans de concloure l’any s’ha con-
vocat la reunió per determinar el repartiment 

de la partida “ajut humanitari” valorada en 
18.500 € i adjudicar les particions entre totes 
les ONG i entitats solidàries tan locals com 
externes. Ha estat meravellós compartir amb 
les 6 entitats solidàries organitzades per perso-
nes del poble i conèixer tots plegats cadascun 
dels projectes d’ajut humanitari tan a nivell de 
poble com del tercer mon, on seran destinats 
part dels diners. Agrair al Grup de Solidaritat 
d’Altafulla (Caritas) la seva tasca davant de les 
persones necessitades del nostre poble, a CASA, 
el Col·lectiu d’Accions Solidàries amb Àfrica, 
que envia aliments i material sanitari, a Ali 

Supay per ajudar a  la consolidació del lligam 
entre el pobles indígenes per tal de fer front a 
l’amenaça de la indústria petrolera en el seus 
territoris, a la COV, cirurgians ortopèdics volun-
taris en col·laboració amb la Fundació Vicente 
Ferrer a Anantapur (Índia), a la Comunitat 
“Valle de la Esmeralda” amb el projecte socio-
sanitari a les comunitats rurals de Guatemala, 
i Metta Center-Nepal amb la tasca de millora 
d’un centre de menors. I també a la resta de 
ONG externes que treballen per la millora dels 
Drets Humans. Salut i bones festes! •••
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Quin Lluís: Companys o Punsoda? 

Malgrat la crisi llarguíssima de la cons-
trucció / urbanisme a Altafulla, el des-
plegament del PAU de la Cabana, als 
entorns del xalet de la Creu, ha anat 
fent: fins a traçar els seus vials. L’eix 
principal, enllaça amb el carrer en 
escaire que recorda l’Alcalde Pijuan. 
Ha arribat el moment de batejar-lo i 
la majoria del Govern (EUiA i SI) han 
decidit que porti el nom del President 
màrtir de la Generalitat Lluís Com-
panys. Molt propi: Pràcticament cada 
poble el recorda, certament; però en 
el cas dels nostres guanyadors demo-
cràtics de les eleccions “Companys” 
connota dues característiques molt 
grates a la versió catalana d’Izquier-
da Unida i als Independentistes: la 

Memòria històrica d’un sol bàndol i el 
President Català fet assassinar per un 
Règim Espanyol (val a dir de dictadura 
militar i que també afusellà el socialis-
ta Zuguizagoitia i l’anarquista pacífic 
Peiró; dades que més aviat ignoren…). 
Li ho he dit personalment i insistent 
al Jordi Molinera, i presentarem al-
legació a l’acord ja del Ple, els exgrups 
de PAU i del PSC: el Lluís republicà 
que mereixi record per als altafullencs 
es diu Lluís Punsoda: l’alcalde electe 
republicà; el qui durant els trasbalsos 
d’estiu de 1936 mantingué l’oasi de 
pau a Altafulla, el qui durant el perí-
odes de govern féu de l’ensenyament 
objectiu prioritari, el qui saber anar al 
front i assumir l’exili –quan confisca-

des les seves propietats la seva antiga 
fàbrica de conserves fou convertida en 
envelat de la festa major el 1939. El 
qui retornà i reféu la seva vida tornant 
a fer brillar el colmado i pastisseria 
dels Punsoda (de pare a fill, passant 
pels germans Lluís / Lola i Albert). 
Entre el carrer llarg i l’antiga N-340, 
tenim un petit vial que prou podria 
recordar el Pintor Josep Sala. Cadascú 
defensa / reivindica la seva memòria 
històrica: la pròxima o la general; la 
dels arrelats o la dels transeünts cap a 
càrrecs polítics superiors…•

Fonxo Blanch canyelles

El valor de la solidaritat: L’èxit de la campanya Mou-te pel Letxu 
n’és un bon exemple

En nom de l’entitat Mou-te pel Letxu, 
us volen donar les gràcies. Us podem 
dir que gràcies a tots vosaltres ja es 
té la cadira de rodes pel Juan Carlos. 
Es té, es clar, metafòricament, només 
falta configurar algun accessori i espe-
rar el termini d’entrega del fabricant. 
La cadira és de la marca Lifestand amb 
funció bipedestadora, i el seu cost està 
al voltant dels 12.000 euros, que era 
el topall econòmic que ens havíem 
fixat inicialment. Arribar fins aquí no 
ha estat fàcil, s’ha hagut de parlar 
amb molts proveïdors; hem vist molts 
models i, al final, s’ha escollit el model 
i marca que aconsellava l’ortopèdia 
Ceorma. Fins i tot, es va visitar entre 

el 20 i 22 d’octubre la fira ORPROTEC, 
de València (11ª Feria Internacional de 
Rehabilitación y Autonomía Personal) 
per veure “in situ” tots els models, i 
beneficiar-nos dels descomptes firals. 
Al final, hem trobat la cadira de rodes 
que més s’ajusta a les necessitats del 
Letxu. Com sabeu, s’ha recaptat una 
mica més de 18.200 euros, i el dife-
rencial es destinarà a teràpies i reha-
bilitació per millorar el dia a dia del 
Letxu. Per això, s’ha convocat pel 12 
de desembre un acte per explicar a 
tothom, i en especial a totes les enti-
tats, empreses, institucions i persones 
que heu col·laborat, com ha anat la 
campanya i exposar el destí d’aquest 

romanent a teràpies, etc. Volem aclarir 
que si s’ha continuat fent actes, tot i 
que ja s’havien aconseguit els diners 
per la cadira, ha estat pel compromís 
adquirit prèviament amb les entitats, a 
les que no es podia  negar el dret a col-
laborar. No podem dir altra cosa que 
des d’Altafulla i molts altres indrets, 
tots vosaltres, heu donat sentit, i en 
majúscules, del que vol dir la solida-
ritat. Moltes gràcies a tots i a totes, 
també a l’Ajuntament i a les entitats, 
i persones que heu aconseguit que 
aquest somni es faci realitat.•

associació Mou-te pel letxu
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Darrers resultats dels Atletes d’Altafulla
No esperem grans cops de sort, ni fantàstics regals inesperats. 
No és probable que el Tió o els Reis Mags ens deixin (menys 
ara) solucions gratuïtes. Per això, decidim entrenar amb com-
promís i dedicació, amb esforç, per a aconseguir els nostres 
objectius. Ens fabricarem els nostres propis regals, amb cost 
de suor i d’algunes llàgrimes, perquè així ho volem. I també 
alguns, senzillament, decidiran fer una mica d’esport, comen-
çar a moure’s per a sentir-se millor, sense cap pretensió de 
“fer proeses”. Serà una molt bona decisió, sens dubte. En 
aquestes darreres setmanes hem vist bons resultats dels Atle-
tes: La María José Carabante ha estat segona en el cros de 
Vilanova, la Mònica Virgós 3ª a la cursa de La Riera de Gaià, i 

l’Ana Pérez  i l’Albert Cañas van guanyar la Copa Tarragona 
d’Orientació. I també cal destacar l’esforç dels companys que 
van participar a la Marató Costa Daurada, una de les quatre 
maratons que es corren a Catalunya. En els propers mesos ens 
enfrontarem a nous reptes, els estem preparant a conscièn-
cia, entre ells, intents de millora de marca en Mitja Marató i 
Marató, competició Ironman, etc. Ànims a tots, desitgem que 
us vagi molt bé!•

daVid Velasco

Atletes d’Altafulla
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AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners

Dissabtes feiners

Diumenges i festius

977 65 29 23 
977 65 06 93
altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

* Consultar retransmissions 
esportives a la pàgina web.

Altafulla 
El Catllar 
Creixell 

La Nou de Gaià 
La Pobla de Montornès

Renau
La Riera de Gaià

Roda de Barà
Salomó

Torredembarra
Vespella de Gaià

v
RENFE

Altf/tgn
tgn/Altf/

bcn
6:58 5:52
7:30 7:00
8:29 7:47
9:59 8:00

10:28 8:56
10:58 9:25
11:58 10:32
12:58 11:25
13:59 12:25
14:26 13:24
14:59 14:28
15:58 14:54
17:27 16:58
18:00 17:29
19:00 17:53
19:29 18:30
20:26 18:57
20:29 19:57
20:59 21:00
21:29 21:34
21:59
22:33

AUtOCARs
ALTAFULLA / BCN
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h

BCN / ALTAFULLA
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
Diumenges: 
No hi ha servei

AUTOBUSOS NOCTURNS ALTAFULLA / TARRAGONA
Divendres, dissabtes i vigílies de festius

A
Lt

A
FU

LL
A

 
tA

R
R

A
g

O
N

A

ALTAFULLA Parada Centre   23:29 01:04 02:34 04:34
ALTAFULLA Cent.Comercial 23:30 01:05 02:35 04:35
TARRAGONA R. Vella   23:53 01:28 02:58 04:56
TARRAGONA Imp. Tarraco   23:55 01:30 03:00 05:00

tA
R

R
A

g
O

N
A

A
Lt

A
FU

LL
A

TARRAGONA Imp. Tarraco 00:15 01:45 03:45 05:05
TARRAGONA R. Vella 00:17 01:47 03:47 05:07
ALTAFULLA Cent.Comercial 00:39 02:09 04:09 05:29
ALTAFULLA Parada Centre   00:40 02:10 04:10 05:30  

Serveis

Transports

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.20 8.26 8.47 9.00 9.24 9.30
9.30 9.36 9.57 10.30 10.54 11.00
11.40 11.46 12.07 12.40 13.04 13.10
13.45 13.51 14.12 14.30 14.54 15.00
16.10 16.16 16.37 17.00 17.24 17.30
17.10 17.16 17.37 18.00 18.24 18.30
17.55 18.01 18.22 18.45 19.09 19.15
18.55 19.01 19.22 19.45 20.09 20.15
19.55 20.01 20.22 21.00 21.24 21.30
20.55 21.01 21.22 21.35 21.59 22.05

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
8.55 9.01 9.22 10.00 10.24 10.30
10.30 10.36 10.57 11.30 11.54 12.00
12.00 12.06 12.27 13.00 13.24 13.30
16.10 16.16 16.37 16.50 17.14 17.20
17.20 17.26 17.47 18.00 18.24 18.30
18.45 18.51 19.12 19.30 19.54 20.00
20.15 20.21 20.42 21.00 21.24 21.30

• L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00. 
• Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
• (r) Redifusió dels programes.

Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM)
ESTACIÓ D’ALTAFULLA / SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA /

HORT DE LA SÍNIA (Tamarit)

Dades del mes de NOVEMBRE

Temperatura màxima 23,6º dia 1

Temperatura mínima 5,4º dia 27

Pluja màxima 44 litres/m2 dia 15

Mitjana mensual temp. màx. 19,6º

Mitjana mensual temP. mín. 11º

Total pluja recollida 109,3 litres/m2

OBSERVADORS: joan ViVes, jordi cuscó, josep Mª aules i lluís brullas.

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

00
100% Música L’espai obert (r)

Warm up (r)

01 Propera parada(r)

02

100% Música
Warm up 100% Música

03

100% Música
04

05

06

07 Cap de setmana (r)
100% Música

08 Kosmos folk (r)Els matins d’Altafulla Ràdio
08.30 L’informatiu (1a edició)
09.00 N’hi ha per llogar-hi cadires
10.30 L’informatiu (2a edició)
11.00 L’espai obert

09 La màgia de les sardanes

10
El ple / Para que no me olvides

Barà rock (r)

11 Toc de rock (r)

12 La cuina de Carbó

Garden musical
El Futbol 

al Baix Gaià13
L’informatiu (3a edició)

L’espai obert

14
100 % Música

100 % Música
100 % Música

100 % Música
100 % Esports Baix Gaià Esports

15 Cinema Baix Gaià 
Esports (r)

Galàxiallibre Segona educació I com estàs de salut? Baix Gaià Esports (r) Cinema (r)

16 Empenta Cat sons Sobirania alimentària Noms propis L’internauta (r) El temps passa (r)

17

El patito de goma

Toc de rock El temps passa Sobirania alimentària (r) 7 Dies Toc de rock (r)

18
Molt més que 

reggae
Sempre joves Barà rock Música punt cat Altafullencs The road of country (r)

19 L’informatiu (4a edició) L’informatiu setmanal

20
Baix Gaià Esports

The road of country L’entrevista Kosmos folk Cap de setmana L’entrevista (r)
La movida madrileña

21 Boulevard Jazz FM L’internauta (r) Altafullencs diversos Cat sons (r)

22 L’internauta 100% Música Propera parada Bad music Bad music blues

23
L’informatiu (5a edició)

Carta de clàssics Calidoscopi
100 % Esports (r) 100 % Música Baix Gaià Esports (r)

trdb Altf tgn tgn Altf trdb
6.25 6.29 6.45 6.50 7.10 7.15
7.10 7.16 7.65 7.40 8.00 8.05
7.30 7.36 7.55 8.25 8.45 8.50
7.45 7.51 8.10 9.15 9.35 9.40
8.00 8.06 8.25 10.15 10.35 10.40
8.20 8.26 8.45 11.15 11.35 11.40
8.40 8.46 9.05 11.45 12.05 12.10
9.00 9.06 9.25 12.15 12.35 12.40
9.15 9.21 9.40 12.45 13.05 13.10
9.45 9.51 10.10 13.15 13.35 13.40
10.15 10.21 10.40 13.45 14.05 14.10
10.45 10.51 11.10 14.10 14.30 14.35
11.15 11.21 11.40 14.20 14.40 14.45
12.15 12.21 12.40 14.45 15.05 15.10
13.15 13.21 13.40 15.05 15.25 15.30
14.15 14.21 14.40 15.20 15.40 15.45
15.15 15.21 15.40 16.15 16.35 16.40
16.15 16.21 16.40 17.15 17.35 17.40
16.45 16.51 17.10 17.45 18.05 18.10
17.15 17.21 17.40 18.15 18.35 18.40
18.15 18.21 18.40 18.45 19.05 19.10
19.15 19.21 19.40 19.15 19.35 19.40
20.15 20.21 20.40 19.45 20.05 20.10
21.45 21.51 22.10 20.15 20.35 20.40

21.15 21.35 21.40
22.25 22.45 22.50



19

Plaça del Pou • núm. 108 • desembre 2011

Servei	de	transport	per	a	la	gent	gran

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al 
TeL. 977 65 00 08

reGidoria d’acció social i ciutadania

AjuntAment (Plaça del Pou, 1) 977 65 00 08
 Plaça del Pou, 1 
Síndic de greugeS 977 65 22 69
recAPtAció municiPAl (Ajunt.) 977 65 61 09
correuS 977 65 18 16
oficinA d’ocuPAció  977 65 19 88
PoliciA locAl 609 32 96 51
 marquès de tamarit, 16 977 65 02 80
guàrdiA civil  062
moSSoS d’eSquAdrA 977 63 53 00
  088
BomBerS (tarragona) 085
  977 22 00 80 
  977 54 70 80
AmBulàncieS (centraleta) 977 25 25 25
conSultori de SAlut 977 65 60 07
 mainada, 2A 
urgèncieS cAP torredembarra 977 64 38 01
AigüeS d’AltAfullA 977 65 16 76
(servei 24 hores)  900 194 998

emergèncieS 112
fArmàciA SuSAnA domingo 977 65 02 07
 les escoles, 3 (poble) 
fArmàciA AnnA ArASA 977 65 24 20
 Plaça dels vents, 5 
urgèncieS dentAlS cAStellAni 977 65 14 33
oficineS de turiSme
 marquès de tamarit, 16 977 65 14 26 
 Plaça dels vents, s/n 977 65 07 52
eScolA d’AdultS 977 65 16 71
eScolA lA PortAlAdA 977 65 03 23
 Plaça la Portalada s/n 
ceiP roquiSSAr 977 65 19 69
ieS AltAfullA 977 65 16 62
llAr d’infAntS f. BlAnch 977 65 60 31
 mainada, 2B 
llAr d’infAntS hort de PAu 977 65 21 20
 cabana, 2 
eSPlAi de lA gent grAn 977 65 21 32
 c. de les Bruixes s/n 
BiBliotecA municiPAl 977 65 11 76
 les escoles s/n   
centre d’eStudiS d’AltAfullA 977 65 09 12
 escoles, 10 
PAvelló PolieSPortiu 977 65 15 71

eScolA de múSicA (migdies) 977 65 20 60
 S. Antoni Abat, a la violeta 
cASAl lA violetA 977 65 00 83
 S. Antoni Abat, 11 
Punt d’informAció juvenil 977 65 24 68
 era de l’esteve  
AlBerg juvenil ‘cASA grAn’ 977 65 07 79
 Placeta, 12  

PiScinA municiPAl 977 65 21 10
 Alcalde Pijuan, 4 
cluB mArítim 977 65 02 63
PArròquiA S. mArtí 977 65 01 58
eStAció de Servei 977 65 22 54
tAxiS (j. gABArró) 607 86 46 44
  607 15 38 18
  977 65 29 90
deixAlleriA (torredembarra) 977 64 58 19
AutocArS PenedèS 977 66 08 21
informAció renfe 902 24 02 02
Protecció civil 977 65 14 89
tAnAtori de torredemBArrA 900 50 67 12
l’hort de lA SíniA. 
Punt d’informAció del gAià 655 48 61 15
jutge de PAu  977 65 20 17

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

01/04 desembre: S. DOMINGO
05/11 desembre: A. ARASA
12/18 desembre: S. DOMINGO
19/25 desembre: A. ARASA
26/31 desembre: S. DOMINGO

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les far-
màcies de guàrdia de Torredembarra 
als aparadors de les farmàcies locals.
A més: 

www.coft.org/guardies/ext/

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró:  977640735 - C/  Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8

NOU HORARI DE MISSES (PER OBRES)

Església de sant Martí:
Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

Església de sta. Maria:
Diumenges: 11:45 h

Veterinaris 
d’urgències 

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39

*
629 71 15 90

Punt d’informació 
juvenil

Era de l’Esteve 977 65 24 68 
e-mail: PIJ_altafulla@hotmail.com

Obert tot el dia de dilluns a divendres

DEIXALLERIA DE TORREDEMBARRA

 De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
 Dissabte:  De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
 Diumenge:  De 10 a 13 h

(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acre-
ditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’
Tel: 977 64 58 19

ANADA

10,15 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

10,25 Carrer dels Munts 

10,35 Mirador dels Munts

10,45 Carrer de Santa Marta

10,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

11,00 Carrer de les Esplanes

11,10 Carrer de la Bassa

11,20 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

11,25 Eroski

TORNADA

12,25 Eroski

12,30 Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

12,40 Carrer de la Bassa

12,50 Carrer de les Esplanes

12,55 Via Augusta/Plaça dels 
Vents

13,05 Carrer de Santa Marta

13,15 Mirador dels Munts

13,25 Carrer dels Munts

13,35 Brises del Mar: Carrer 
de l’Àlber / Taronger

Telèfons 
i adreces (

Serveis Municipals

• SERVEIS SOCIALS · Atenció al públic
 Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
 Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• BiBlioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
 De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• oficina de correus (C. Marquès de Tamarit, 16)

 De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
 Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• aigües d’altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)

 De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• recollida de MoBles i andròMines
 Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

Centre de Salut
ATENCIó AL PúBLIC (977 65 60 07):
 De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
 Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
PEDIATRIA I INFERMERIA PEDIÀTRICA: 
 Dilluns/tarda i dimecres/matí
 Dra. RIQUELME
 INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
HORARIS DE CONSULTES
 INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
 Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
 Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes 
  Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
URGèNCIES: 
 CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Serveis








             







                

              





ReFeRÈNCIa adReça 
SuP. 
ÚTIl 
(m2) 

NÚMeRo 
doRMITo

RIS 
aPaRC. TRaSTeR RÀTIo MÀX. 

oCuPaCIÓ 

PReu 
aRReNdaMeN

T 
(€/mensuals) 

43/9726/6 C. Cabana 1 Bl 1 
Escala A 2 2 74,90 3 SI SI 6 354,19 

43/9726/14 C. Vinyet 5 Bl 2 Bx 2 72,45 3 SI SI 6 344,07 

43/9726/21 C. Vinyet 5 Bl 2 1 1 72,45 3 SI SI 6 344,07 


























ReFeRÈNCIa adReça SuP. ÚTIl (m2) NÚMeRo 
doRMIToRIS 

RÀTIo MÀX. 
oCuPaCIÓ 

PReu 
aRReNdaMeNT 

(€/mensuals) 

43/9696/9 C. Vinyet, 1 bl 1 1- 9 38,78 1 2 160,08 

43/9696/15 C. Vinyet, 1 bl.1 2-3 37,89 1 2 156,41 

43/9696/17 C. Vinyet 1 Bl 1 2-5 37,89 1 2 156,41 

43/9696/24 C. Vinyet 1 Bl 1 2 12 40,28 1 2 166,28 

Generalitat de Catalunya 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Direcció de Promoció de l’Habitatge 

Ajuntament d’Altafulla 
Àrea d’Acció Social 


